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Yttrande Samråd standardförfarande
Brännö - Bostäder vid Hästesprånget
Diarienummer SBK: BN0777/19

Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritisk till föreslagen bebyggelse inom ovan
nämnda detaljplan.
Detaljplanens syfte är att pröva för ny bebyggelse av ett enbostadshus på fastighet 4:55
och del av 5:71. Områdena har pekats ut i markanvändningskartan för Brännö år 2006 som
ett möjligt område för förtätning. Hela södra skärgården på Brännö är ett riksintresse för
naturvård, kulturmiljö, friluftsliv samt totalförsvaret. Därför är hela området mycket viktigt för
det nationella bevarandet av vår naturmiljö.
För det första vill vi påpeka de positiva aspekterna med planen, bland annat att aktivt välja
bort bilparkering på tomterna då det är bilfritt på ön och bevara områdets geologi genom att
inte spränga vid exploateringen. Området är enligt planbeskrivningen “ett geovetenskapligt
skyddsvärt sprickdalslandskap”. Ett mindre planområde norr om fastighet 4:55 beslutades
att tas bort från den fortsatta planutredningen, efter att “mindre vattensalamandrar
påträffades i vattensamlingarna”. Dessa åtgärder uppskattas mycket och är ett bra steg mot
en mer hållbar stadsutveckling.
Dock vill Naturskyddsföreningen förespråka att Göteborg stad avböjer från att exploatera på
fastigheterna med grunden att det skulle minska den biologiska mångfalden, om än på en
liten skala. Planbeskrivningen uttrycker att “förutsättningarna för biologisk mångfald
påverkas i viss mån negativt på ett lokalt plan när naturmark bebyggs. Det är också möjligt
att de ackumulerade konsekvenserna av förlust av många områden med begränsade
naturvärden på sikt kan ha betydande negativ påverkan på biologisk mångfald. ”Föreningen
är mycket orolig över dessa ackumulerade förlusterna när naturområden tas bit för bit över
en längre tidsperiod. Det beskrivs vidare i planbeskrivningen hur möjliga
kompensationsåtgärder för området är “frivilliga då kommunen inte har rådighet över allmän
plats.” Så det finns en risk att området aldrig kompenseras för minskandet av den biologiska
mångfalden.
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Föreningen skulle också vilja påpeka att en 15 år gammal översiktsplan riskerar att inte
vara uppdaterad inom nödvändiga miljöutredningar på ön.
Enligt stadens egna Miljö- och klimatprogram 2021-2030 ska Göteborg “bidra till den
biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt”. Med andra ord öka den snarare än
att bibehålla eller minska som denna detaljplan skulle leda till. Programmet beskriver vidare
hur “Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen idag […]
Användningen av mark och vatten förändras så att livsmiljöer för växter och djur försvinner.
Huvudorsaken är att naturresurser överutnyttjas.”
Detaljplanens avgränsning är litet, området har liten betydelse på en större skala och hela
yttrandet kan verka för dramatiskt. Men vi måste agera nu för att motverka förlusten av den
biologiska mångfalden genom att bespara naturresurser. För om inte nu, närdå?
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